AO ACOLHER - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL
A/C Sr. Presidente da Diretoria Executiva
Venho por meio desta, solicitar o meu ingresso no quadro associativo desse conceituado instituto,
na qualidade de associado colaborador, conforme o previsto na alínea c, no artigo 8º dos
estatutos sociais, comprometendo-me a contribuir com o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
referente a anuidade de 2015.
Ao ingressar no quadro associativo como associado colaborador, estou ciente de que poderei
usufruir do Clube de Benefícios “Acolher Mais”, que concede descontos em estabelecimentos de
ensino, lazer, cultura e qualidade de vida, respeitando os termos pré-estabelecidos entre o
Acolher e o concedente do desconto.
O Acolher se compromete a enviar via correio, em até 15 (quinze) dias após o pagamento da
contribuição, um cartão de identificação do Clube, que deverá ser apresentado ao concedente do
desconto, juntamente com um documento de identidade.
Declaro estar ciente, que no caso de instituições de ensino, os descontos são válidos para
mensalidade de novos ingressantes, dentro do prazo de vencimento, e que não se aplicam a
matrícula, inscrições ou materiais,, necessitando de apresentação de documento emitido pelo
Acolher, confirmando a associação, de acordo com as normas da própria instituição.
O Acolher compromete-se a divulgar as parcerias estabelecidas para o associado, através de um
portal virtual: www.acolhermais.com.br, e divulgar novidades e notícias em comunidade no
facebook “Acolher Mais”.
É facultativo enviar ao Acolher, pareceres sobre a qualidade dos serviços oferecidos pelos
concedentes dos descontos, participantes do Clube, cabendo somente ao Acolher, quaisquer
providências que julgue necessárias.
Finalizando, declaro estar ciente de que em até 30 dias anteriores ao vencimento da anuidade, o
Acolher poderá emitir nova cobrança de anuidade referente ao próximo período. O não
pagamento da parcela em questão caracteriza o desligamento do quadro associativo, ficando
sujeito a novas condições de valor aplicado à época, caso eu venha a me associar novamente.

